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БОРОТЬБА ЗА Л1ДВИШКУ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ЗАГОСТРНЗЄТЬСЯ 

З кінцем минулого тижня робітники б автомоОі-

Ш А Р Т У Р 
ЗВІТ З ПІ АБОВАНОГО МАЙНА 

ІТИ 

Ґен. Доґлес МекАртур виявляє з кожним днем 
щось таке нове, яке вказує, що аліянтська окупація 
не буде такою легкою, як дехто з японців надіявся, 
думаючи, що приниженням японці вратують себе від 
сильної чужинецької контролі. Отже пр.иказ#цо л -
понському урядови предложити ДО 15 ДНІВ СПИС ТОГО 
різного добра, що було під контролею Японії чи.ДДР-
жав „Осі", себто Німеччини та Італії, та їхніх сателі-
тів, себто Болгарії, Фінляндії, Румунії, Угорщини та 
Тайленду. Це відноситься до майна в самій Японії 

НеВеспека чуми в європейських лристаннях 
Адміністрація Ріліфу й Реѓабілітації О̂Оєднаннх Держав оприлюднила у Вашингтоні 

звідомлення, що в деяких пристаннях на Середземному морі були в минулих місяцях випадки 
чуми. Поважніші розміри прибрала ця пошесть у Суезькім каналі, а поодинокі випадки поя-
внлнся л Тель Авів у Палестині, а також на острові Корсика і в Касабланка в Африці. З Кн-

левім промислі в Дітройті, зорганізовані в юнії. Юнай-,т а ю б ^ и кількакратні донесення про чуму, а в інших частях світу цю небеспеку виеліміно-
тед Отомобил Воркерс вийшли з домаганням під- вано^ заздалегідь. 

Г п ^ м с Г о % Ш ї ‡ ` Ш т Ш Ж і Ш Ш Т Ь ДАТИ PQG1I Ш А Н 0 Ї ДОПОМОГИ ІЗЗА УШЇНИ 
0Q0 робітників з роботи у всіх підприємствах в ціло-, С е р е д конгресових кол дискутують висоту додомоги для Советського Союзу через ор-
му краю, і заявило, ЩО застановляє виріб, автомобі- ганізацію УНРРА. Початково в липни Совети зажадали $700,000,000. Тепер появилася у кон-
дівтрму,, ЩО не може переводити реконверзи серед грес1 думк^ щ о б советам тільки не признати, а обтяти домагання до половини або навіть 
‚.неправних страйків", які вибухають в ‡абриках знизити до $250,000,000. 
Фррда ПІД впливом ‚‚нев{дповІДальних Груп `. t ОпінІя змінилася тому, шо змінилося положення. Совети домагалися великої допомоги, 

Згадана юнія автомобілевих робітників оприлюд- 6 о таяи їївжити на найбіл̀ ьше знищені околиці, а це в Україні і в Білій Русі. Від того часу Т
а
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нила, ЩО призначує $4,000,000 на допомогу своїм чле- ўкраїну й Білорусь приняли як окремі одиниці до організації УНРРА, отже Советська Росія Япон.!1- З н а в окремий звіт, який має бути виТоїоВ-
нам на час бйробіття і заявила, що вибирає підпри- т ПОТребуе тільки допомоги, в конгресових колах подають аргументи, що як би вона зажа- л е н и и ^ 0 т и ж н я ' відноситься до майна держав, шо 
ємство Дженерал Моторе Корггореишен як свою д а л а МЄнше, то це значнлоб, що положення в їх репмбликах не було таке серіозне, як почат-;в х о д я т ь X с к л а Д Обєднаних Держав а яке загарбав 
пробну станицю, щоб добитися шдвишки для робіт- ково видавалося японський уряд з вибухом війни. Цей приказ дано 
ників. Коли юнія переведе в життя своє домаган- у підкомітеті Чужинних Справ в палаті репрезентантів складали свої свідоцтва про ді- "Ремієрови, яким є князь Наругіко Гіґаші-Куні Шк-
ця в цьому підприємстві, тоді візьметься до інших ЯЛЬНІСТЬ УМҐА конгресмени Джозеф Райтер з Гартфорду і тамес Гордон з ілиной. Вони від-АРТУР т е ж приказав американським офщирам не 
постепенно, а це до Форда і до Крайслера. б у л и ПОд0рож по Еврбпі і на підставі фактів заявили, що Росія вживає фондів УНРРА на со-

Усі три згадані автомобілеві шдприємства, що їх ^„задію Европн при помочи фондів з УНРРА. 
тепер називають „Великою Трійцею , хоч не ради- Щ 

Ш ^ ^ ^ r л Г V o T e ч e „ r д п я r я и V r ДО ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ ПРИБУВ ПРЕДСТАВНИК МОСКОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
вишку плати на $О%- Представник московського православного патріярха Олексія, архієпископ теж з Іменем 

Це все діється в місті Дітройті, як осередку ав- Олексій, прибув у неділю 16. вересня літаком через Сибір до Ню Иорку для вирівнання непо-
томобілевого промислу, але місто має спокійний розумінь між американськими православними єпископами і московським патріярхом. На стрі-
ВИГЛЯД. ; чу йоу вийшов митрополит Веиямціі і єпископ Адам Фнлиловський, родом з Підкаміння коло 

. . fl гРогдтина в Галичині. Єп. Филиповський пояснив газетярам ціль прибуття архієпископа Олек-
е АКЦІЯ президента Я уряду. cJa сказано між ін., що в Америці після Росії є найбільше православних російських церков і 

Президент Ѓері С. Труман виїхав з КІЦЦЄМ тижня тому архієпископ Олексій висловлює вдячність Америці за це пристановище для одновірців. 
на малі вакації до своєї матери в Іпдепенденс, у стей-ті Мизурі. Внаслідок вістей про крізу в автомобіле-
вім промислі, він перервав вакації і` поспішно при-
був до Вашингтону, щоб зарадити назріваючій не-
беспеці на ринку^раци як^ мож^е,довестц .д^інфля-
цгГй економічної крізи в щлому краю. Серед уря-
дових.кол назріває плян створити якусь тимчасову 
комісію для наладнування відносин між підприемця-
ми й наемцями, заки буде скликана спільна конфе-
ренція обох сторін. 

Положення загострюється тим, що провідники 
Конгресу Промислових Організацій оприлюднюють 
цифри про велитенські зиски у фабриках сталі в во-
енному часі і твердять, що ці зиски досягнули 2 бі-
ліонів долярів. ,; 

БУРЕВІЙ З ФЛОРИДИ ЖЕНЕ НА ПІВНІЧ. 
Із Атлянтійського океану вдарив буревій у побе-

режжа Флориди в суботу 15." вересня з такою силою, 
що наробив шкоди на $50,000,000. У пристані для 
повітреплавів в Ричмонд знищив буревій ѓангарі і 
при тім згоріло 366 літаків 25 малих повітроплавів 
званих „блимп". Буревій перелетів опісля понад цілу 
Флориду і пігнав в напрямі Савт Каролайни та Вир-
джінії із швидкістю 120 миль на годину. Найбільша 
шкода грошева повстала в наслідок знищення літа-
ків, бо около $40,000,000. Вчасі катастрофи в ганга-
ґарах потерпіло каліцтва яких 50 моряків. При га-
шенню пожежі згинув начальник пожежної сторожі з 
Маямі. 

ЗБІЛЬШЕНО ПЛАТУ БЕЗРОБІТНИ 
У 25 СТЕЙТАХ. 

Рада Стейтових Урядів, що має свій осідок в Ші-
кагу, оприлюднює, що висота допомоги з фонду 
без'робітних зросла у 25 стейтах, а час допомоги 
продовжено у 28 стейтах. Це зроблено правильною 
дорогою, тобто ухваленням поправок до стейтових 
законів в справі ќомпензації. Пересічно 80% усіх рО-
бітників мають забеспеку в згаданих стейтах. 

ПОМЕР ПРОВІДНИК В СПРАВАХ СУСПІЛЬНОГО 
ДОБРОБУТУ. 

Бувший професор Католицького Університету 
у Вашингтоні, загально звісний знавець і провідник 
руху для суспільного добробуту, монсіньор Джан А. 
Раиен, помер у шпитали в Ст. Пол. Мин. Він був зна-
ний з цього, що заступав інтереси робітників і з його 
голосом рахувалися' урядові й суспільні чинники. 
Довгі літа він був директором Нешенел Кетолик Вел-
фер Конференс у Вашингтоні. 

ДИТИНА ПРИ НАРОДЖЕННЮ МАЄ 18 ФУНТІВ. 
У місцевости Лотон, Пенсилвенія, народилася 

дівчина в родині Строл, яка при народженню важи` 
ла 18 фунтів. Мати дитини має 15 дітей і має 38 
літ. З них остало при життю 14 дітей і лише одна 
пара близнят. Лікар, який асистував при народжен-
ню, д-р Гарвей Фрай, каже, -що він упродовж своєї 
50-літної практики асистував при народженню яких 
1,000 дітей, але ще жадна дитина не важила тільки, 
шо Строл. і 

Україна, Білорусь і Польща Бврута мають право 
висказатнзь на письмі в справі мнра з Італією 

АмерикаИ'ські кб‡$спонденти розписуються `тщяико у своїх дописах з Лондону про на-
ради пятьох міністрів заграничннх справ, що тепер вирішують остаточно справи, що відно-
сяться уже до світового замирення. Першою такою справою є мир з Італією, Вона надзвнчай-
но складна, але всі відчувають, що від того, як її вирішать, залежатиме вирішення многих ін-
ших подібних справ. З вирішенням справи Італії буде можна собі теж уявити, як буде вигля-
дати мир по другій світовій війні. Замітним фактом вважають те, що Совети здобули голос у 
справі мира з Італією для України І Білорусі, що є в їхньому складі, і для Польщі президента 
Брлеслава Бєрута, що є під їхньою контролею.Тим державам признано право внести на пись-
мі свої домагання в справі мира з Італією. Признано їм це право, як пишуть кореспонденти, 
тому, що італійські війська були на їхніх землях разом з німецькими і помагали нищити їхні 
краї. ЦІ аргументи піднесли Совети, бо ні один з тих „незалежних" країв Італії війни не вн-
повідав Ѓтому властиво не був з нею формально у війні. Очевидно, що тут не іде про ніякі 
формальності!, а про те, щоб скріпити советські домагання, які знову мають на меті скріпити 
в першу чергу домагання ТІта, себто Югославії в справі признання їй Триесту, Ґориції, Фіюме, 
островів Керсо, Люсин, Лягоста і Пелеґоза на Адріятику та Зари. А друга важна справа — це 
справа італійських африканських кольоній. 

ДОМАГАЮТЬСЯ ДОПУЩЕННЯ СОВЄТСЬШ ОФІЦИРІВ ДО ТАБОРІВ 
Советські представники в Лондоні предложили Раді міністрів закордонних справ ноту 

в справі біженецьких таборів, що є під американською та англійською владою у Німеччині. У 
тій ноті кажеться, що ті влади не допускають до таборів, в яких є біженці, советських офіци-
рів, що займаються репатріацією. Далі кажеться, що багато біженців, що повинні вертати у 
Совети, не хочуть вертати, закриваючись тим, що вони „балтійські горожани", чи горожанн 
інших територій, що їх Совети занили останніми роками. Нота каже, що советські офіцири 
хотілиб з тими людьми поговорити... 

. ОСТЕРІГАЄ ПЕРЕД ЯПОНСЬКИМИ ПОКЛОНАМИ 
і І ід полк. Джеймс П. С. Девере, геройський комендант славних американських частин на 

острові Венќ, заявив кореспонд̀ ентам в Токйо, вийшовши з неволі, що ми не повинні забува-
ти за правдивий японський характер і не дати себе дурити японським поклонам, що їх вони 
тепер бють перед нами. 

СУДИТИМУТЬ НАЦІСТІВСЬКОга ДИРЕКТОРА КОНЦДНТРАЩЙНОГО ТАБОРУ 
Я. Крамер, директор відомого концентраційного табору Белзен, станув перед аліянт-

свиим судом разом з 47 гестапівцями, щоби відповідати за злочинства, поповнювані на інтер-
нованих. Як засудять, то їх повісять, або розстріляють. 

Я № МАЄТЕ П Р Щ АЕО ХОЧЕТЕ КРАЩОЇ, 
чому не користатн з оголошень знаменитих нагод для 
рібку, поданих у оголошеннях нових робіт у „Свободі"? 

"Ч"- ' `ЧГГ ' k І .` ` і' 

ВШНА СКІНЧЕНА̂ —Ця група представляє японських полонених, що були на Вота 
Айленд, де стадили огіір до останнього дня війни. Як почули про здачу, то підда-
лися. їх відвезено на остров Ґвам для інтеріювання. 

входити в ніякі дискусії з японськими урядовцями 
чи офіцирами, а тільки давати їм прикази і вимагати 
негайного виконання. Теж видано приказ не-братан-
ня з японцями. 

300 ЯПОНЦІВ НА КРИМІНАЛЬНІЙ ЛІСП. 
Уже арештовано майже всіх 47 визначних, япон-

ців, що є на першій лісті воєнних злочинців. Кажуть, 
що ґен. МекАртур має уже список з 300 таких осіб, 
що будуть арештовані й поставлені під суд. 

„ПО ЦИВІЛІЗОВАНОМУ". 
` Тим, що висказують різні критичні завваги що-

до „мягкости" аліянтської окупації в Японії, відгіб-
відадоть з близьких кол ґен. Ме#Артура вд`акий сіїо-
сіб, що начальний командант аліянтських окупацій-
них сил хоче показати, що 'американці не вміють по-
водитись в некультурний спосіб навіть з вооод^ц.^ 

НЕМА ПОТРІБНОЇ СИЛИ! 
Щоби можна було заволодіти Японією в такий 

спосіб, як собі дехто бажає, то треба би було мати 
міліон вояків для самої адміністрації залізничою КО-
мунікацією, що має перевозити не тільки аліянтські 
війська, але й міліони здемобілізованих японських 
вояків, А те все зроблено тепер японськими рука-
ми! А що найважніше: все відбулося в порядку. 

ЗНОВ ВИПРОБУЮТЬ АТОМОВУ БОМБУ. ' 
Але тим разом уже не на містах і будцн^^с, jfctoe 

на морі й то на воєннім кораблі. До цього HRH3rHf-
чено японський панцирник Наґато, що має З$.(ЌдГтри 
містоти. Іде про те, щоби пізнати, чи одна ібомоа 
зможе цілковито знищити такий панцирник. А що 
важніше, хочуть знати, яке ділання бомби під. JPP-
дою. Саме там надіються більших несподщанЬк,..#Іж 
на поверхні. Такі спроби з кораблями і брмбардр^аіі-
ням з літаків роблено кількома наворотари по цер-
шій світовій війні. Першу таку спробу зроблено ^ 
1921 році, коли літаки затопили біля берегів Вір-
джінії німецький кружляк Франкфорт, а ПОТІДЇ ні-
мецький панцирник Остфрідлянд. Тому нрірму 
експеріментови будуть приглядатись теж газетні ре-
портери, що все це потім опишуть. 

ВИПУСТИЛИ, ЩОБ ПІДПИСАЛИСЯ. 
Японські високі офіцири, а то ген. Окада, був-

ший командант Гонґ конґу, та віцеадмірал Фужіта, 
зістали випущені з тюрми цеї бритійської, Королів-
ської кольонії тільки на те, щоби підписати документ 
здачі здачі. Бритійські офіцири сиділи, а японські 
стояли. Сіли тільки на мінуту, як підписували. Ніхто 
з ними не витався. А як підцисали, відійшли назад 
до тюрми. 

СТРІЛЯЛИ ЧЕРЕЗ „ПОМИЛКУ". 
Ґен. МекАртур заложив гострий протест перед 

совєтським командуванням за це, що в тій частині 
Кореї, що є під совєтською окупацією, совєтські.во-
яки стрілали до американського бомбера Б-29, що 
віз ліки та харчі для аліянтських полонених, що бу-
ли в одному з японських таборів у Кореї. ^Бомбер 
упав у море, але американська залога виратувадася. 
Совети виправдували себе тим, що вони стріляли ,іЧе-
рез помилку", бо вправді пізнавали, що це .американ-
ський літак, але так бувало, що німці маркували свої 
літаки на американський лад. . . Вони вказували, де 
треба осісти на землю, але пільот бомбера кджеі;шо 
поле було замале, щоб можна було осісти з бом0е-
ром, тому він мусів пуститись на море, щоб вернутѓи 
назад до бази на острові Санпан і звідтам сќопуні-
куватись з Советами. 

ТОГО ВИПРАВДУЄ СЕБЕ, ^ ' 
Шіґенорі Того, що був міністром заграничннх 

справ Японії, коли премієр Тожо зарядив напад на 
Перл Гарбор, каже, що він завжди змагав до мира, 
а тепер був тим, що на раді міністрів перший заявився 
за те, щоби війну скінчити і приняти рішення Потс-
дамської Конференції. Того є тепер на лісті тих, що 
їх хоче ґен. ПекАртур допитувати. 
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Минулого тижня заговорили 
І про цс `воєнні критики обох 
- найбільших нюйорських газет, 

обмежити армії й фльоти всіх 
країв; 4. нагло назначити ве-
личину армії, яка має стати на 
ўслуги Обєднаних Держав; 5. 
усунути право вета, признане-
не Раді Забеспеки Організації 
Обєднаних Держав; 6. евенту-
альио рішити, що вживання 
атомової бомби є протизакон-
не. Значить: усі держави ма-
либ зобовязатнся, що не бу-
дуть уживати бомби у війні, 
хіба лише у відплату. Щойно, 
коли те все буде переведене, 
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Балдвин розбирає винахід і 'є в деяких точках ширше ўдо -
вжиток атомової бомби з мо- кументовані. 
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ОРГАНІЗУВАТИ ПРАВДОЮ І 
НА ПРАВДИ 

Мабуть ні один із теперіш-
них сателітів Москви не міг би 
оспівати своєї долі краще сло-
вами української народної піс-
ні: „Що хотілось, то дісталось, 
тепер сиди тай думай" — як 
Чехія. Про одиноку Чехію 
можна сказатш^що вона кину-
лася в совєтські обійми з лю-
бови, зі свого традиційного 
русофільства. Бо як Польща, 
Румунія, Болгарія, а навіть Ю-
гославія стали російськими са-
телітами з конечности, майже 
проти своєї волі, то одна Че-

користи, бо німці в середних 
віках були відомі як найкращі 
ремісників і Чехія могла скоро 
розвинути свій промисл та у-
спішно використовувати ба-
гатства своєї землі. В Чехії би-
ли найбільше вартісні гроші в 
середновІЧній Европі, так зва-
ні таляри, названі так від ско-
роченої назви місцевости Йо-
ахімстал, де ці гроші вибива-
лнся; ійоахімсталєр — таляр. 

Економічні корнети з близь-
кости з Німеччиною несли од-
наче зі собою також націо-

хія вибрала сама собі ролю і нальну шкоду, бо Чехія зачала 
сателіта Москви. 

Століття зросту 1 упадку 
Чехії. 

Причини того треба шукати 
у специфічнім положенні Че-
хії. Від тисячі літ Чехія була 
виставлена на натиск німець-
кого народу, з яким Чехія ме-
жує з трьох боків. Через своє 

скоро германізуватися, особ-
ливо в своїй північно-західній 
частині, в так званих Судетах, 
де були багаті зложа, срібла та 
золота. Судетський край знім-
чився, а. німецькі кольонії гус-
тою сіткою покрили цілу Че-
хію та частинно і Моравію. В 
додатку повне потонення в 
підприємствах виробило в че-
хів природу більш матеріяліс-

ральннн провід у світі 
пише Балдвин. способи дістати найдокладні-

Він пригадує, що моральний ші інформації про все, що ді-
провід у світі осягнули Злуче-^еться в світі, бо це є час ато-
ІІІ Держави на конференції у{мової сили і ракетної сили. 
Сан Франснско, але тоді ніхто! ' Ц е не значить, пише Еліот, 
ще не знав про винахід атомо- щ 0 ми не маємо довіря до на-
вої бомби. З ужиттям бомби ших союзників, та що ми ви-
Злучені Держави осягнули ма-'снлаємо шпигів. Нам треба 
теріяльне нершенство-супре- розуміти, що на світі бувають 
маціќ) у 'світі і є тепер най- j лихі люди і проти них треба 
могутнішою державою — але 
вони через тс вже не є на ви-
соті свого морального, полі% 
тнчного і психольоґічного 
проводу, пише Балдвнн. І до-
дає, що при помочі бомби ми 
покінчили скорше світову вій-
ну, але рівночасно ми не при-
готовилися, щоб при Ті помочі 

Перші, вражіння - страх 
надія — минули. Страх, що 
чоловік вмів створити „фран-
кестаннову потвору", а надія, 
що може не буде більше вій-
ни. Та не зважаючи, що го-
ловна нагода минула, то ще 
таки не запізно Америці. від-
зискати моральний провід і 
проголосити засади, за які во-
на думає стояти і боротися. 
Ще є наразі 3—5 літ, може й 
більше, заки тайна виробу 
атомової бомби стане знана у 
світі. Цей час повинен бути 
використаний мудро, для доб-
ра людства, бо в майбутностн 
може вже не трапиться така 
друга нагода. 

Як начерк програми діяль-
ности Америки подає Балдвин 
такі точки: 1. Затримати хоч 
на кілька літ тайну виробу 
бомби, заки не дійде до сили 
Організація Обєднаних Дер-
жав; 2. негайно вийти з про-
позицією, щоб перевести за-
гальний розпуск примусових 

тримати розвідку. Ми знаємо, 
які страхіття поширили націс-
тн, а тепер є інші подібні гру-
пн, які загрожують людству. У 
такому світі, як теперішній, 
кожен новий рух — політич-
ний. релігійний, економічний, 
науковий — може мати значін-
ня житт)я'йксмерти. Отже з по-

матн 
є 

нання зорганізованого робітництва, втягає в те об-
еднання теж і „робітничі юнії", що існують у Совєтах. 
Та питання, чи совєтські „юнії" є справді робітни-
чими організаціями, себто створеними самим робіт-
ництвом і ведені робітниками, свобідно вибраними 

. для цеї ціли. Комуністична пропаганда представляє 
життя робітника в Совєтах ще свобіднішим і кра-
щим ніж життя робітника в Америці чи Англії. В по? 
дібниії спосіб змальовується і робітничі організації 
в Совєтах. Та чи таку пропаганду.приймати? 

Прикладом, як треба в таких справах поводи-
тись, може бути.виступ представника Американської 
Федерації Праці в Англії на нарадах Бритійського 
Трейд-Юнійного Конгресу. 

Джордж Міні, секрет'ар А. Ф. Праці, що був тим 
представником, підніс спершу цілком слушно, що 
деякі „визначні юнії" з робітничої американської ор-
ґанізації Конгресу Промислових Організацій (Сі Ай 
О), що були під впливом і зарядом комуністів, не хо-
тіли допомагати Англії тоді, як на неї спав весь тя-

--ygfr боро ѓаби а Гшириііі, а тш.цѓ-допомагптіі ФІ льк пі онгратнг#іе мир.,, Цчшщнхіфрнчии мусимо 
тоді, як Птлер напав на Совєти. Не помагали, бо 

'така була політика — Москви. 
: Далі Міні підніс, що „робітничі юнії" в Совєтах 

не є робітничими юніями в демократичному розумін-
ню, а тільки „псевдо-юніями". Вони не є створені 
з доброї волі робітництва як їхні свобідні організації, 
контрольовані робітництвом, а є твором совєтського 
уряду, котрий має над ними контролю і вживає їх до 
закріплення своєї влади. З такими робітничими юнГ-
ями американське зорганізоване робітництво не може 
мати нічого спільного, бо вони відмовляють робітни-
кови в Совєтах основної людської свободи, що є пе-
редумовою свободи в державі. 

Міні підкресливше й те, що урядом контрольо-
вані совєтські юнії не тільки що не помагають ро-
бітництву поліпшити свою долю, але ще помага-
ють владі депортувати міліони працюючих людей на 
примусові роботи до різних концентраційних табо-
рів. Таким робом, казав Міні, в Совєтах нема 
визволення робітників, а є тільки їхнє поневолення. 

Оті речі не є для пас нічим новим. Та маймо на 
увазі, що совєтська пропаганда, що настирливо вди-
ріається нині в кожну заќўгину, має всюди закритих 
комуністів, які не допускають, щоби таку правду про 
Совєти поширяти. Тому слова, що їх так мужно ви-
сказав репрезентант американського робітництва ие-
ред репрезентантами бритійського робітництва, ма-
ють велику вагу. Бо й тамтуди не так легко діста-
тись правді про Совєти. 

мецького народу, як один із рівнаємо героїчний onkp хочби 
поважніших членів цісарства,Ѓкарпатських українців, що без 

Така роля чеського королів- зброї, без фахового військо-
ства давала йому багато ко- вого проводу пірвалися на о-
ристей, але також несла зі со- чайдушну оборону рідної зем-
бою небеспеки. Користи з фе-
деративного звязку з німець-
ким цісарством були ці, що 
Чехія стала інтегральною час-
тиною західно - європейської 
збірИости. Вона була учасни-

лі перед мадярами. 
Одинокий в історії зрив че-

хів, це були гуситські війни, о-
перті частинно на релігійній, 
та соціялістичній, а частинно 
на національній ідеольогії. В 

точні іі`іформації, а вони 
підставою розумної акції. 

Еліот стверджує, що Злуче-
ні Держави досі не мали бюра 
розвідки вчасі миру. Тепер 
треба конечно його створити 
при помочи департаменту 
стейту, департаменту торгівлі 
чи скарбу. Розвідче бюро ма-
лоб підчинятися просто пре-
зидентови і в ньому мусять 
зосереджуватися для обміни 
всі деталі. На території Злу-
чених Держав це бюро мусі-
лоб співпрацювати з Феде-
ральним Бюром Інвестигацій. 

Намічене бюро малоб бути 
в таких великих розмірах, що 
для нього треба булоб мати 
окремий секретаріят і при йо-
го помочи можнаб було висн-
уіати всякі подробиці іншим 
співділаючнм агенціям. 

До цих своїх проектів подає і божевілля і масові еамогуб 
Еліот таку заввагу: ‚.Теперіш-їства. А.цс вказує, що всі про-
ній світ такий, що всяке опіз-.відні морально думаючі люди 
нення може бути не лише не- мусять зібрати .свої сили для 
бесиечним, але теж і фаталь- створення нового ладу, опер-

ком всіх культурних рухів за- часі реформації Чехія стала 
хідної Европи і тому скоро тереном боротьби протестан-
робила поступ на всіх ДІЛЯН-JTJB 3 католиками, а битва під 
ках свого культурного життя.!БІЛОЮ Горою 1620 стала для 
Був час, коли чеська династія Чехії тим, чим була битва під 
Люксембургів носила кілька-{Полтавою (1709) д і я України, 
десяток літ цісарську корону, гробом їхньої державности 
а Прага була столицею цісар-
ства.Це напевно були користи 
із орнналежности до того фе-
дератнвного державного орґа-
нізму. 

Найближче сусідство з иім-
цями давало їй теж економічні 

Чеське словянофільство. 

ло верх та, завело чехів до ро-
лі сателіта Росії. Чи зискала 
що Чехія на цім, покаже до-
перва історія. 

Чехія в совєтськнх обіймах. 
Завдяки політиці теперіш-

ного президента Бенеша Чехія 
попала в повну залежність від 
Москви; вона немов зриває зі 
західною Европою та сама, 
всупереч тисячдітній традиції 
нації, включає `себе в евразіи-
ський {віт Совєтського Союзу. 

Чехія Бенеша сподіється, пр-
дібно як Польща Бєрута та 
Осубки-Моравского, відзиска-
ти простори страчені впро-
довж тисячі літ, себто наново 
привернути чеський характер 
Судетам, де досі жило три 
і пів міліона німців з чеською 
домішкою, що виносила 10 до 
15 процентів. 
Вона ставить до великих дер-
жав домагання виселити тих 
три з половиною міліона нім-
ців з Чехії, не подаючи, де ма-
ється діти така маса бездом-
них людей. 

Знов по внкиненню німців з 
судетського краю насувається 
друга проблема: кого там по-
селити? Відомо, що Чехія не 
була країною перелюдненою. В 
додатку натуральний приріст 
чехів був по французах один 
із найнижчих в Европі. Сім мі-
ліонів чехів малиб ще більше 
розтончйтися на просторах, 
покинених `німцями. Ось цс о-
дин із парадоксів нашого по-
воєнного світа. 

Чи осягне Чехія на цс згоду 
великих держав, нині годі ска-
зати, та куди трудніша справа 
той плян перевести в життя. 

Нині Чехія в більшости під 
советською окупацією, або 
совєтським диктатом, а тільки 
західний скравок заняли амс-
риканці. Зі самої Чехії нині 
вісток небагато, одначе це що 
передістаеться,. говорить про 
велике розчарування чехів, ро-
сіянами, які поводяться в.краю 
словянського брата, як в заво-
нованін землі. 

В иапояєопських часах,, ^ - - ^ m s r ^ ^ r ^ i урпк аишжс 
початку 49-го століття, чехи 
по двісталітнім сні відроджу` 
ються як нація під політичним 
та культурним оглядом. Ви-
ставлені на постійний натиск 
німців, чехи, для власної само-

не можемо дозволити собі на оборони, стають професійни-
такий люксўе, щоб не хотіли ми словянофілами, а згодом 
знати або не дбати про те. 'і русофілами. Гляділи байдуж-
що діється в далеких краях, ним оком на гноблення Росією 
про які ми колись або не чули інших словян, українців та по-

'ляків. Річ природна, що чеське 
словянофільство було числене 

або не хотіли чути". 
Із отих помічень воєнних 

знавців можна набрати перс-
конання, що нема тепер ні на-
ціонального ні особистого бес-
печенства в цілому світі. Як не 
буде небеспеки перед бом-
бою, то прийде небеспека пе-
ред розвідкою. Отже всеодно, 
світ такої небеспеки не вн-
трнмає. Перед безупинним 

виключно інтересами власни-
ми, а не інших словян. 

Протер серед чехів перед пер-

ний з різних партій, одначе 
провідною партією стали ко-
муністи. які надають нині тон 
цілій державі. 

Доказом повної безсильнос-
ти Чехії є це, що у загранич-
ній політиці чехи приневолені 
йти сліпо за вказівками совєт-
ського протектора, нерідко 
всупереч льогіці та всупереч 
демократичним т р а д и ц і я м 
чеського народу. Взором того, 
чим нині є Чехія, було нЄдав-
не засідання ЮННРА в Лондо-
ні, де Чехія голосувала за те, 
щоби відмовити всякої помочі 

шою світовою війною поваж- збігцям, передовсім зі .Срве-
на група інтелектуалістів, з T j B , щ 0 йс хотять вертати jip-
'бувшим президентом Масари- M j B и а певне заслання або й 
ком у проводі, остерігала сво- смерть. Доказом того арешту-
їх земляків перед безкритич- в а н н я совєтськнми агентами 

армій у всіх краях; 3. негайно ним; це такий світ, в якому ми того на правді. 

ним русофільством, як незгід- відомих діячів старої ўкраїн-
страхом мусить прийти MacoHejiiHM з демократичними традн- ської еміграції та поруйнован-

ціямн чеського народу. Одна-^ня українських культурних у-
че такий шляхотний підхід до"станов. 
інших словян був власністю' Вдуматися тільки в ідеольо-
тільки невеликого гурта през.Ігію шляхотного гумаиітариста 
Масарика. Після його смерти 
безкритнчне русофільство взя-

"g чи 
ОЛЕКСАНДЕР ЛУГОВИЙ 

Ш БЕЗХАТНИЙ ш 
(Повість з іміґрантського життя в Канаді, нагороджена 

на Літературнім Конкурсі У. Н. Союзу). 

77) 

— Якби розумний був. 
по фармах не блукав би 

(Всі права застережені) 

відповідали інші. 
Всі ті шепоти насторожений 

Безхатннй вчув, поки протн-
снувся наперед. Серце в гру-
дях болізно колотилося. Во-
лів зустріігутн явну, неприхо-
вану ворожість, чим ті поблаж-
ливі, добродушні ніби лосміш-
ки. Кожна заввага хлестала йо-
го наче удар батога. Поряд з 
почуттям ніяковості? спалахну-
ла впертість, бажання цею ма-
сою байдужних людей опану-
вати, заставити її слухати, пе-
ренятися тим, чим переймався 
він самий, вести за собою. 
Довго над тим роздумувати не 
ставало часу. По коротенькій 

то промові господаря на всі лади 
й голоси відспівали „Не по-
ра". Покликано на підвнщен-
ня Безхатного. 

Знавці кажуть, що непевний 
себе промовець всю свою ду-
хову силу мусить сќупчйти в 
очах. Впялити очи у псршого-
ліпшого слухача, говоирти на-
чеб виключно до нього одно-
го. Решті слухачів дивитися 
поверх голос, їх не завважу-
вати. І коли під ирнстальннм 
зором промовця пічне ніяко-
віти той слухач, промовець ви-
грав. Колиж ні, промовцеви 
краще забратися зо сцени. 

Обвів Безхатний зором сво-
їх слухачів, зачав говорити. За 
півтора десятка років по війні 

слухачі напевно чули не одно-
го. Говорили різні люди і на 
різні теми. Говорили люди 
вчені, з титулами й рангами. 
Тепер говорить він, людина 
молода, недосвідчена; людина, 
що збігом обставин опинилася 
на чужині в рядах бездомних 
бідаків. Говорить так, як під-
казує йому чуле серце, націо-
нальна совість і честь. Не о-
дин промовець може й тор-
кався питань, що він їх вибрав 
за тему свого відчиту. Тема та 
— чому сусіди, опікуни Укра-
їнн відвічно змагаються' за у-
країнські землі, за право без-
контрольно Україною керува-
тн? Чому Україну виголоджу-
ють, український нарід роз-
стрілюють. вимордовують кар-
ними загонами, виселюють на 
далеку північ, Сибір, Турке-
стаи? Чому українцями запов-
нюють тюрми? Причин треба 
шукати у надмірній любови 
опікунів до `України, до укра-
їнських земель, українських 
природних багацтв, але без 
українців. Бо не знищивши 

українців опікуни не зможуть 
'плодів українських земель спо-
кійно споживати... 

Шож таке оті українські зем-
лі? Цс найбагатші у світі ко-
пальні вугілля, залізної руди, 
марганцю, нафти, різнородних 
мінералів. Україна — це одна 
двацять восьма частина засів-
ної землі, тобто трохи більше 
від десятини на кожну душу 
скільки 'українців є на світі. 
Це, зрештою, не один десяток 
міліонів десятин землі, що під 
засів легенько можна ще ви-
робнти, наприклад Полісся, по-
бережжя Азовського моря. 
Дніпровий лиман, або й так 
зване Гниле море, — Сіваш, 
яким треба брнсти пару верств 
від берегів, щоб зайти у воду 
по коліна. Україна — це вся 
хліборобська українська нація. 

У давнині, ще перед Хри-
стом українські землі проду-
кували великі скількости збіж-
жа. Не тільки жили самі, а го-
дували й сусідуючі держави. 
У греків зберігся документ про 
продажу Україною вісьмох мі-

ліонів бушлів пшениці одної 
лише осени. У Києві княжих 
часів збіжений ринок був най-
більшнм у світі. Назва Жито-
міра, заснованого у 12-му ві-
ці, вказує ясно, що там пере-
мірювалося відпроваджуване 
закордон наше збіжжа. Те са-
ме з назвою Корець. Наш Кн-
ївський і Галицько-Волинський 
Літопис повний вісток про те 
що за українське збіжжа су-
сідні держави зобовязувалнся 
зброііно Україні помагати. 
Право купівлі українського 
хліба исраз ставало причиною 
війни між охочими той хліб 
купувати. Пшениця вільного 
українського хлібороба знахо-
днла шлях 'В Італію, Еспанію, 
Францію, Німеччину і Англію. 
З заником української само-
стійности український хліб став 
головною підставою стійкости 
польських грошей. Продуко-
ваний українським кріпаком 
польського магната хліб вдру-
ге широкою рікою поплив за 
кордон. Самі польські істори-
ки стверджують,, ухо через од-

ну лише Вроцлавску таможню 
рік річно перевожено закор-
дон сотки тисяч кірців україн-
ської пшениці. Наприклад: ко-
ли в 1537 році через ту комо-
ру вивезено 6,975 кірців, то 
через двацять три роки, в 
1560, вже 250 тисяч кірців, а 
я 1595, за рік до Берестейської 
унії вже два й пів міліона кір-
ців. Цс припадково дійшовші 
до нас звіти одної Вроцлав-
сќої комори за три роки. Та-
ких комор Польща мала де-
сятки і через кожну рік річно 
плили за кордон міліони кір-
ців... Завдяки українській пше-
ниці польський злоти за кор-
доном"ЇЩшвся вище своєї но-
мінальної вартости... Почали-
ся козацькі повстання, не ста-
ло хліба на експорт — і... гіоль-
ський злоти катастрофічно 
став падати. Повстання Нали-
вайка й Лободи 15% року 
спричинило пониження курсу 
злотого у сімсот разів. Війни 
Сагайдачного знизили вар-
тість злотого у 1,200 разів, 
повстання.Остряняці й Тряси-. 

Масарика та в Чехію Бенеша 
під диктатом Совєтів, то мати-
мемо образ, як Чехія зійшла 
при потужнім совєтськім^гцоо-
тектораті до зовсім підрядної 
ролі. 
, Совєтські обійми для Чехії 
стають занадто твердими. Во-
на мабуть радо їх позбуласяб, 
одначе політичне подружс, 
раз завязане зі Совєтами, не 
так легко розвязати. За розвід 
(гам доволі трудно. 

ла у 1,600 разів, а .повсташія 
Хмельницького аж у 1,8000 ра-
зів. Бачимо отже, що україн-
ський хліб утримував еќоно-
мічну структуру польської дер-
жави. Населення українських 
земель у 'ѓі часи не перевишу-
вало двох міліонів душ. Ста-
тнстичні дані з 1600 року по-
дають населення Галичин'и на 
446 тисяч, Холмщини й Тїід-
ляшша на 366 тисяч, Волинь і 
Поділля на 392 тисячі, Київ-
щину на 234 тисячі і Брацлав-
щину на 311 тисяч. 

(Дальше буде). 

В кожній у к р а ї н с ь к і й хаті 
повинен знаходитися часопис 
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Вісти з Европи про україн-
ських біженців 

З Женеви (Швейцарія) на 
діслано нам одержане там 
письмо від лроф. В. Дома-
ницького, що був професором 
в Українській Господарській 
Академії в Подєбрадах, а те-
пер перебуває як біженець на 
німецькій території, що є під 
американською контролею. В 
тому листі є багато інформа-
ціі"і про українські науково-
культурні установи, що були 
в Чехословаччині, як і про у-
країиських науковців, що були 
звизані з тими установами. 

В листі проф. Доманицько-
го подано таке: 

ся до свого сина в Бельгії і 
там доживати віку. Проф. Л. 
Шрамченко та я стараємося 
звязатися з Авгсбургом. 

є є 
Український Вільний Універ-

ситет у Празі (УВУ), де я ке 
рую катедрами соціольогії та 
Кооперації тяжко переживав 
німецький національно - соція-
лістичний режім у pp. 1939— 
і945. Для славістичних уста-

шов був призначений окремий 
уповноважений (проф. д-р Н. 
Баєр), який вмішувався до 
кожної дрібниці, все гальму-
вав, усе намагався переробити 
на німецький — націстичний 
лад. Героїчними зусиллями 
вдалося захоронити наш ўні-
верситет од закриття і довести 
ііого аж до цього менту. Де-
хто з професорів УВУ був ні-
мецькою тайною поліцією а-
рештований, напр. проф. Д. 
Антонович, проф. д-р П. Гера-
сименко. Багато професорів 
ІУВУ померло: С. В. Бородаєв-
ський, д-р 1. Горбачевський, 
проф. О. О. Ейхельман, О. К. 
Мнцюк, Одарченко, Ф. П. 
Швець, С. П. Шелухи-н. З вели-
кими труднощами вдалося 
ввести на їх місце нові сили: 
‚проф. М. М. Добриловського, 
проф. В. Садовсђќого, доц. І. 
Кабачкова та київсько-харќів-
ських учених:, Василенкову, 

на, проф. Окшшевнча. Але це 
було дозволено яких 3 місяці 
перед кінцем ' ііімеЦько-націс-
тичного режіму,.„ Куратором 
УВУ був увесь час інж. А. 
Галька. 

В квітні цього року, коли чи пограбовані. Я та інж. Гр. 
армія СССР вступила в пів-}Денисенко (Продекан Екон.-
денну Мораву, багато профе- Коопер. Відділу) були тоді 
еорів УВУ, ректор, проректор хворі. Тому з УТП ми не піш-
та обидва декани, взявши бсз-іли, а поїхали кіньми до інж. 
термінову безплатну відпуст- JM. Овсійка, який жив у ЗО км. 
ќу, виїхали за межі Чехосло- од Граждьовіц. Там ми ирибу-
ваччини — на Захід, — пере-їли 5 днів. Дня 10. V. б. р. ру-
важно в напрямі на Авґсбурґ. Ішнлн ми кіньми до Баварії. 

Перед виїздом Сенат УВЎІ Дня 12. V. перейшли ми кор 

Український Технічно - Госпо-
лаоський Інститут позаочного 

навчання (УТП). 
В часи війни не дивлячись 

на ріні перешкоди німецької 
влади (напр. арешт на протязі 
2 місяців секретаря УТП (О. 
О. Козловського, заборона 
цензурою розсилати підручни-
ки англійської та французької 
мови, підручники проф. Сла-
вінського, проф. Садовського, 
А. Животќа), всеж розвивався 
дуже добре. Число виданих 
підручників (курсів) сягнуло 
70, а число студентів і курсан-
тів сягнуло 8,020. Замісць сту-
дентів і курсантів з Америки, 
Франції ‚Галичини. Волині, з 
якими в роки війни звязок у-
вірвався, масово вписувалась 
українська молодь, що в кіль-
кості декількох міліонів була 
примусово вивезена з рідних 
земель до Німеччини на пра-
цю. В квітні б. p., а саме дня 
22. IV. ц. p., ЎТЃІ виїхав двома 
вагонами до Домажліцу захід-
ній Чехії, полишаючн в Подє-
брадах лише Архівно-Бібліо-
течну Комісію (проф. Череді-
їв, проф. М. Добриловський, 
проф.Лз. Тадовсьќий, д-р П. 
Безпалќо, лєкт. Шнянів, інж С. 
Черняхівський). Члени цієї ко-
місії не хотіли виїздити з По-
дєбрад. До Домажліц УТП не 
доїхав; на стації Гораждьові-
це-Бабін обидва вагони УТП 
були обстріляні з літаків, о-
дин вагон загорівся й майже 
усе майно УТП, його директо-
ра — проф. С. Комарецького, 
інж. Антипова (Прод. Інж. Від-
ділу), інж. А. Гладія та моє 
згоріло (мені згорів навіть 
пас). Наступної ночі невідомі 

Ьдолшші-лламилМііСбидва замг 

За однакові можливосте праці 
Упродовж війни американці отриманих за тнх 18 місяців, 

все більше усвідомлювали, що 
упередження проти американ-
ських громадян на основі ра-
си, релігії чи національного 
походження — дискримінація, 
яка сама по собі є залеречен-
ням основних людських прав 
— є небезпечною для добро-
буту країни. Ця свідомісць ви-
кликала деякі позитивні міри, 
особливо в ділянці прийняття 
на працю. В нюйорському 
стейті, наприклад, минулої зи-

ЗАСУДИЛИ НА СМЕРТЬ.-Цеімн -`'хвалвно з а к о н п Р о т и Д"с 

майор Відќун Квізлінг. якого ікримінації при найманні ро 
засудив норвезький суд на ќа-! бітників на працю. Одною з 
ру смерти за зраду'краю Taj тимчасових мір було створен-

Р03'!ня на час війни Федерального 
Комітету для догляду за спра-
ведливим прийняттям на пра-

піші злочини. Має бути 
стріляний, але покищо це не 
сталося, бо зголоснв відклик 
до_вищого_суду. 

ки на другому вагоні і. вкрали 
з нього обидві машинки, до 
писання. Після цього персонал 
УТП рушив пішки — до Ба-
варії. В дорозі майже всі їхні 
особисті речі були їм украдені 

дон і опинились u м. Цвізсль. 
Відпочивши там 3 дні рушили 
ми далі і дня 17. V. приїхали 
ми до Плятлінгу — на південь 
від р. Дунаю. Тут ми зустріли 
УТП. Нас пятеро (інж. Денн-

інж. 
я) 

1 

обрав на ректроа УВУ профе-
сора почесного д-ра А. Воло-
шина (кол. президента Кар-
иатської України). Як я тут 
вже довідався, він був ареш-
тований органами НКВД у 
Празі чотири рази і після о-Ісенко. інж Бутовський, 
станнього арешту (разом з ін-ІОвсійко, інж. Сімяник та 
шнми міністрами Карп. Укра- і живемо в селі Пільвайхс 
їни: Ю. Реваем. Долинаєм,їќм. од М. Плятлінгу. Мсшкає-
Клочураком, Перевузникомг) у-'мо вклуні от уже 45 днів. Реш-
же не був випущений на волю)!та персоналу УТП мешкає 
про Юлія Ревая та Степ. Кло-1 робітничому бараці в Плят 
чурака ходять чутки, що їх j лінгу. Але кому 
розстріляно). . ! живеться, 

УВУ правдоподібно буде но-
новою владою Чехословаччи-
ни зачинений. У м. Плятлінгу у 
Баварії перебувають зараз три 
професори УВУ: ректор УВУ, 
проф. А. Яковлів, декан фа-
культету Права і Суспільних 
наук, проф. Л. Шрамченко та 
я. В м. Авґсбурґў та в його о-
колнцях перебувають: прорек-
тор УВУ. проф. Д. І. Дорошен-
ко, проф. д-р І. Мірчук (і ці-
лий Український Науковий Ін-
ститут), проф. д-р В. Кубійо-
вич, доцент інж. Я . Падох та 
інші. Ректор — проф. А. Яков 
лів 
хворий, тому 

з нас ліпше 
то ще питання. На 

цьому тижні УТП в складі ди-
ректора, 4 'проф., 17 лекторів, 
5 урядовців — разом 27 осіб 
персоналу та 15 осіб їх родин 
переїзджає до м. Регенсбургу. 
де для УТП відведено три по-
кої у літній вілі, що стоїть на 
острові серед рукава Дунаю. 
В Реґенсбурзі будемо чекати 
відповіді на наші листи до 
Злучених Держав Америки та 
до Канади і на наслідки дослі-
джения міст: Мінхен, Авґсбурґ, 
Ніренберг. куди, виїхала делє-
гація в складі лєкт. В;. При-
ходька, інж. Денисенка. ред. 

знає англійську мову. В разі 
позитивних наслідків цього 
дослідження УТП переїде до 
Регенсбургу до одного з цих 
трох міст. Дня 28ґУІ. ц. р. де-
лєгація Сенату УТП в складі: 
кол. ректора У. Г. А. — проф. 
Б. Іваницького, директораЎтЃі 
— проф. С. Комарецького та 
мене в супроводі голови Укр. 
К-ту на Нижню Баварію і Го-
рішній Пфальц, О. Ганушев-
ського, відвідали Мілітері Ґо-
вернмент Детешмент Ф. І. Д. 
3. і одержали дозвіл на про-
довженпя чинностн УТП в пн-
саній формі. На продовження 
чинностн висунуто в тому па-
пері 8 передумов, але таких, 
яким Дирекція УТП цілкови: 
то співчуває і з якими цілко-
вито погоджується. Відновлю-
вати УТП буде дуже тяжко — 
все треба починати від самого 
початку - майже так само, як 
ми ще робили в pp. 1932-34: 
канцелярійні меблі, друкарські 
машинки з українськими літе-
рами, цикльостиль, матриці 
(болони), цнкльост, папір, 
барви тощо, — все це треба 
десь знайти й набути, а в су-
чааінх" у^говах міс'цям` менту 
це надзвичайно тяжко. До то-
гож почта т}т ще не працює, 
а залізниці лише де-не-де. На-
діємося лише на досвід персо-
на.іу УТП, на вдячність його 
студентів і курсантів, на жерт-
венність українських організа-
цій і осіб - прихильників У. 
Г. А. та УТП. 

Особливо велику ролю му-
снть знов відоѓрати Товарист-
во Прихильників УТП, яке за 
иімецько-націстичного режіму 
було репресоване: у тяжко 
хворого голови Т-ва, небіжчи-

гка доц. О.. І. Бочковського, ні-
мецька тайна поліція зробила 
трус, а відтак заборонила чин-
ність і самого Т-ва. В скорому 
часі після того помер голова-
доц. О. І. Бочковськнй, а ще 
за декілька місяців помер і 
його заступник —- л. В. А. Са-
піцькнй. З Управи цього т-ва 
тут -— у Баварії маємо лише 
лєкт. інж. Денисенка (уряду-
ючий містоголова), лєкт. В. 

')Прйходько (секретар) та О. О. 
Козловський (заступник у чле-
ни Управи). Якщо чинність 
т-ва. буде дозволена, то ця 
здекомплєтована Управа ко-
оптуе ще декількох енергій-
них осіб і почне інтенсивну 
працю в напрямку регенерації 
фондів т-ва. Сьогодня Сенат 
УТП прнпяв ‚‚сгйтутарні заса-
ди". на яких наш потрійний 
„к о м б і н а т'` (УТП, СПУГА, 
ТПУГА) уирощується. обєдну-
ється спільним реґуляміном 
„Украінійен Текнікал Гасбенд-
рі Інстітут" (це офіційна назва 
ЎТЃІ в дозволі на продовжен-
ня-його чинностн). 

На території Баварії неребу-

цю робітників тих фабрик та 
заводів, що мали воєнні кон-
тракти. Мета Комітету — як-
найширше використання люд-
ської сили країни для воєнних 
зусиль. . 

Загально було відомо, що 
нігри, які складають десяту 
частину цілого населення кра-
їн'и, найбільше потребують о-
хорони. Дослідження скарг, о-
триманих згаданим комітетом 
упродовж одного року, вия-
вили, що 80 відсотків з них 
торкалися дискримінації зогля-
ду на расу. Скарги на дискри-
мінацію зогляду на релігію ся-
лаги 9 відсотків і походили го-
ловно від жидів. Найбільше 
скарг на обмеження на основі 
національногсо п о х о дження 
було від американських мекси-
канців, але були також від іта-
лійців, німців, словян, хінців, 
американських японців та ін-
ших. 

Оскільки закон проти ди-
скримінації в стейті Ню йорќ 
увійшов в силу щойно цього 
літа, ще не знати, як відповід-
ні установи нолагоджують 
скарги. Але Комітет справед-
ливого прийняття це працю— 
лро-.який остаціамя. часами 
так багато говоржься й пи-
шеться — створено ще в 1941 

біля 60 відсотків відкинуто че 
рез брак доказів дискриміна-
ції, або з якої іншої важної 
причини. Решту скарг було 
взято під увагу й задовольни-
ючо полагоджено. 

Тих 1,723 полагоджених 
справ прийшли з різних час-
тин країни й торкалися різного 
роду дискримінації. Завдяки 
старанням Комітету південні 
корабле-будівельні заводи по-
чалн приймати пітерських ро-
бітннків; фабрики літаків — 
вишколювати американських 
мексиканців на фахівіцв, білі 
робітники навчилися працю-
вати поруч з коліровими. Не-
довірчиві фабриканти склад-
них воєнних механіз'мів в схід-
них стейтах переконалися з 
практики, що й нігерські ро-
бітники мож)ть навчитися й 
бути добрими фахівцями. У-
рядові установи почали прий-
мати на нові становища через 
пораду Комітету робітників з 
різних меншннових груп. Ро-
бітничі юнії слідкували за 
своїми льокальними відділами 
щоби в них не практикувалось 
расових та інших обмежень. 
Працедавці робили такий рол-
поділ праці, щоби дати мож-
ливість ортодоксальним, жи-
дам та деяким христіянськнм 
сектам, як наприклад адвен-
тистам. які святкують суботу, 
мати вільний день в суботу, 
замісць неділі та обходити ін-
ші релігійні свята, В яких 40 
випадках, коли непорозуміння 
на грунті расової приналеж-
ности спинювалн працю на 
фабриках, вдалося переконати 
робітників, щоби повернулись 
до праці. В цей спосіб була 
усунена расова причина до не-
порозумінь. 

Згідно зі справозданням Ко-
мітету вирішення згаданих 
справ досягалися шляхом пе-
реговорів — не офіційних, не 
публичннх. Щойно'в найбільш 
складних випадках провади-
лось публичне переслуханий 

році. Тому в свому, недавно І с п р а в и З а 18-місячний період 
виданому справозданні, він о- т а к и х С І ф а в б у л 0 і2. При тому 
хотів період від липня 1943 ( 0 б и д в і СТор01ІИ м а л и змогу за-
року до грудня 1944, освітлю-; хищати свою справу, вистав-
ючн на підставі досвіду різні;ляти С ВІД КІВ . 
труднощі, з якими здибаються;' Характерними для діяльно-
американські робітники з мен- ; с т и К о м і т е Т У л ю ж у т ь бути та-
шннових груп, шукаючи праці. к і д в а в и п а л к и . в'червні 1944 

Можливо не всі знають, що року до нюйорського відділу 
Комітет не має сили примусу, комітету прийшов один чоло 
Головна ного зброя Сула й гйік зі с к а р г 0 Ю і щ о Гіого про-
- спосіб розумового переко- х а н и я н а п р а ц ю на. одну з фа-
нання. Всі скарги докладно б р и к я к і м а л и в о е ш І І к о н т р а к . 
розглядаються. З 6,000 скарг,Іти в ідК И„ е н о к і .1ька разів, хоч 

, — — і він мав за собою два роки фа-
'хової праці на фабриці літа-

вае зараз . українська гімназія к і в Л ї р ю с т е р корпорейшеи". 
з Модржан під Прагою. Дня T o M V ві„ ; i vMaB ш о 1К)Г0 ІІе 
26. VI. б. р. ця гімназія рівнож в р и й м а і о т ь т і л ь к и T0MVt щ о 
дістала дозвіл на продовження в і н ж и д К о м і т е т 3BcpHVB VBa. 
своєї чинностн в Баварії. І во- ^ д и р е к т о р а фабрики на той 
на правдоподібно переїде до в и п а д о к Дослідження справи 
Ііеисоурту. виявило, що не було ніякої 

уже старий, 72 роки, і-Крохмалюка в супроводі од-
хоче перебрати-1 ного інжиніра - - лотиша, що 
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й СУ: 
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31 EAST 35th STREET NEW YORK 10, N. Y. 

причини для відмовлення і дн-
ректор дав розпорядження 
прийняти того чоловіка. За 
пару днів він повідомив Комі-
тет, що його прийняли. 

Другий випадок. Одна хе-
мічна фабрика у Філядельфії 

до федераьлного 
а пр. 

при чому 
креслено було, що потребує 
білих робітників. Ця справа 
була передана до Комітету 
справедливого прнняття на 
працю. Представники Коміте-
ту відвідали фабрику, мали 
наради з зарядом. Виявилося, 
що заряд фабрики вже пробу-
вав наймати .нігерськнх робіт-
ННКІв на фахову працю, але не 
викликало страйки збоку бі-

ирезидентові. Ці права не ма-( 
ють сили після війни. Проте 
питання справедливого відно-
шення до всіх американських 
робітників бсзогляду на їх ра-
су, релігію, чи національне по-
ходженнн, є справою не менш 
важною в часі безробіття — 
чи в переходову добу ніж в 
часі війни. Тому вже робилися 
старання в конгресі, щоби 
зробити Комітет сталою уста-
новою при федеральному уря-
ді. Сам президент Труман звер-
нувся з проханням до обох па-1 
лат конгрес)-, щоби перевели 
необхідне законодавство в то-
му напрямку, але конгрес роз-, 
їхався, не розглядаючи 
справи. 

Загальна Рада — ФЛІС. 

Ж А Р Т И 
У тюрмі. 

За що ти сидиш тут? 

^ 

— Бо я носив відложене у-
брання іншого чоловіка. 

— Навіть за таке саджають 
до тюрми? 

— Так, лише той чоловік ку-
пався і відложив убрання на 
березі. я 

Добра приятелька. 
Пані М. оповідає своїй при-

ятельці, сміючись: „Ворожка 
виворожнла мені, що я буду 

тої! стара". 
j - Так. то відразу кндаєть-
ся в очі - відповідає пані Т. 

що іх ще можна дістати у 
КНИГАРНІ .‚СВОБОДИ' Xff 

Книжки, поміщені в цім ціннику, є по кілька примірників. 
Тому хто скорше замовить, то ще може дістане. ` 

ІСТОРИЧНІ. СЄНЗАЦІПНІ Л ВОЄННІ ОПОВІДАННЯ 
Абатсса ді Кастро, опивідания. Стендаль. перскл. С. Плиќнќи . _ _ . ! $ .50 
Абу Касниові кипні, арабська калќа Івана Франка ._$ .30 
Амжлюкга або Дочка дебрів, оповідання з часів боїв між евролсй-

ияміі ft індіянамн . . . . . . І . $ . 2 0 
Американські тросѓи. — Козбок (калќа). — Емігранти. — Дні нашої 

славні недолі _ $.15 
Арнтметичні правњіа А. Чепіги (псрсрібка В. Верішволі) W-.Л -20 
БлаженнЙ чоловік і інше . . , . . - . . . $ .15 
Баяки Езопа для української молодїжн, псрсповів Л. Селянсьш(Й, з 

4 ілюстраціями, брош. . . . . $ . 2 0 
БаАкн Івана А. Крилом в нсрссипівах і наслідуваннях Богдана,-Лей-

кою, а портретом автора, передмовою Ь. Я. Й і.іюстраціяші - г . . $ .20 
Байкн Івана дс-ля Фонгена, перекл. Л. Селянський, брош. .-. -. .L..L$ .20 
БаАкн Леоніда Глібова^ а порір. автора, передмовою Б. Л, н^юстр. S .20 
Байкн небелиці . . _ .$ .10 
Батько Зачумлсннх, Юлій Словацький, перскл. п. В. Лержлрука $ .10 
Біля машннн, оповідання В. Вннниченка . ... $.10 
Блискавиці, іхсііе.іі.на студія, і Жовнірські оповідання, М. Яцкова . . $ .50 
Бо війна війною, лбірка нарисів Василя Софронова .. $ .10 
Богдан Хмельницький в Галичині (2 ілюсір.ші'О. — Письмо (6 ілю-

cip.miti). — Фляшка горівкн. — Не ш добрий час (4 ілюстрації). 
— Дні нашої славн І недолі . . $ .15 

Боги жаждуть кровн, написав Анатоль Франс, л фрашіуаької мовн 
переклав О. Пашуќ ... . . . -.. - $ .75 

Борба світін В. Велса $ .40 
Борці за правду, історичне оповідання А. Кашспка, 4-і є видання . $ .45 
Брати Moyr.il, оповідання з життя дитини між звірами, І'. Кшліига 

(переклав Ю. Сірий) , 1. .$ .60 
Вся людська твар з хвалою прийде і інше . . - . $ .15 
Варіят з 1906 року. - 2. Вірші. — 3. Між бурливими филями, драма 

на ̀ 'А дії. В. Бабіеика . . _ . , . . : $ . 3 5 
Великий Січовий Співанийќ. Офіціяльііе шідання ' - . $ .50 
Весела бандура, повний збірник веселих і жартівливих пісень і при-

співів до музичних інструментів і танців . . . . . І $.50 
Веселий оповідач, веселі оповілшшя В. Гріпченка Лс. . і $ .25 
Истерпкар, або нк лічіии і плекати домашні звірята, зібрав і.персиів, 

після укр. і англіПських видавннцти М. М. Велсґол, з ілюстрац,$ .60 
Вечері на хуторі біля Днканькн, повістки .Миколи Гоіоая . . . . $ .15 
Весела Кннжочка для сумних людей з образќами. Гумористнчни-саіи- _ 

ричішП збірник . : ^ . - . - „ $ .35 
Вибір Поезій О. Федьковичя `-^к^ ЛНІ$%Ю 
Відмолодження, після д-ра А. Штайнаха написав Петро Фрашга, з 

образќами - -- — $ .10 
Від себе не втечеш, оповідання Марка Вовчка . . : : $ .20 
Вільний чоловік і інші оповідання. Сѓ. Кост)ва , .Ц . $ . 4 0 
Вічевий співаним _. ^ $ . 0 5 
Вічний жид . . . . - {'Л. — . . . $ .10 
Вибір творів, Яків Щоі аіів . '. $ .25 
Вибір поезій Івана Франка і короікніі начерк ііого життя $ .35 
Вибір творів Оснпа Юрія Федьковича . . $ ,10 
В затінку й на сонци та інші оповідання, пан. Юрій Ќміг, брош. 35, 

оправлена $ .75 
Вода в природі. — Уміркований та щирий, В. Вішнііченка. - - Заграй. 

- - Останки „Фортуни'̀ . — Дні нашої слави і недолі $ .20 
Воснні J I ICHI s ^ — .-- — - , ----- .- г . . . г..% .15 
В ѓнѓѓі роковини смерти Івана Франка . $ .10 
В 60-ті рокові.ли смерти Тараса Шевченка. ІЯбрав д-р 3. Кузс.тя 5 .10 
Вступні Слова і Принагідні Мови світського ЗмістЎі уложнв і внги-

лосив о. М. Кінош - . $1-00 
Вступ до метафізики, п.мі. Анрі ііерізои. пер. Іішси ЯворськиП $ І35 
Всесильний доляр, оповідання А. Хомнка, пер. Н. С)ровцона $ .04 
В тумані. Оповідання Л. Аидресва. Псіигк.1. з російської мов Ю.Т.ІІ. $ .20 
Галицькі анекдоти, іумористичні оііовідання Мст. і'хс.і S 10 
Галичина в життю Ўкраїни д-ра Ло пінської о $ .25 
Галка смерти. Свобідно за Марќ ГнсІПіом переклав В. Держнрука . $ .10 
Гарна Історія о терпеливій Олеїѓні, донні Атонія, іуреиькою ціса-

ря з Константинополя j , . . , . ,^^...$.'20 
Гаси вгонь, поки не розгорівся й інші оповідання . , - ` 5 'Л 
Герой Капіталу Антона Сшклера (переклав И. Романович) $ ЛО 
Гетьман Мазепа. Л% же поучаюча книжка, з ілюстраціями . ,г ... $.20 
Ппнотизм І сугестія в 2-сх чястях $ .40 
Голод, оповіданий В. Винничснк.і . . . . . . . $.10 
Горднй цар, Про царенка Івана та чортову дочку, українські плродлі 

казки (зі збірн. І. Рудченка), з о-мл малюнками К .̀ .Мзіалеиською$ .20 

† РОБІТНИЦІ Й РОБІТНИКИ І 
Як шукаєте за працею, 

або хочете змінити цю, що 
тепер маєте, на кращу, то 
зголосіться до тих підпрн-
емств, котрі подають ого-
лошення ча робітницями й 
робітниками в „Свободі". 

І Зголошуючись у них скажіть І 
їм виразно, шо ви читали 
їхні оголошення в нашій ча-
сопнсн. 

Дотепер усі наші зусилля 
були скеровані на створення 
системи українських комітс-
тів на терені Баварії та на 
правну охорону через них. Те-
пер обмірковується мож.ти-
вість скликати нараду прел-
ставників усіх цих комітетів. 
Багато українців зо старої у- звеРнУлася 

країньскої еміграції (1920 р'.) бюР.а посередництва праці за 
залишилися в Чехії та на Сло- Робітниками пои ЧОМУ ПІД-
ваччині. Вістки про їхню до-
лю дуже Смутні, але до пере-
вірки їх не хочу писати про 
це. Що буде з нами далі, не 
знаємо. Чільні провідники 
УТП схиляються до того, що 
УТП та його персонал нанліп-
ше перевести до Канади. Якщо 
Вн та Ваші приятелі ії знано-
мі можете чимсь допомоѓги 
нам, дуже прошу Вас розвер-
нути відповідну акцію (перед- ' — . , - і 
усім через Міжнародній Чер- звернувся до Комітету no-j 

l u n m . i i пл п і- п і' fi о О (j Т II Тії 

5 .25 
.5 .W 
: $ .2-3 
. $ .20 
. $ . ^ 
. s м 
І .10 
і .10 
5 -15 
І .20 
J ,15 
$ .10 
5 -Ш 
$ .10 
5 .85 

воний Хрест та його иредстав-
ника в̀  м. Реґенсбурґ (Берен-
штрассе 5.) Дуже прошу Вас 
подати мені теперішні адреси 
українських громадських орга-
нізацій в Швайцарії, у Фран-
ції, в Англії, в Канаді, в ЗДПА. 
Рівнож адреси поважних 
громадян українців. Пишіть 

труднощі. Представники Ко-
мітету скликали кілька на-
рад 3' білими робітниками і 
в той спосіб справа була ио-
лагоджеиа. Заряд почав приіі-
мати ніґрів та вишколювати 
їх для фахової праці. 

Майбутня доля Комітету не-
іпевна. бо він був створений 

Гостинці, збірка феАлеТОНІВ Миколи Сннеж.міаінні 
Грішники, роман-хроніка, О. Я. КОЮІСМЮЃО -. . . 
Гумор 1 сатира . . . . 
Гуморески, кап. А. АверчеііКО, пер. t російською. Орош. . . 
Гуцули й Гуцульшииа І'. Хоікевпча . .. . 
Геновефа, оповідання про княжя) кевішно засуджену на смерть 
Два Брати, з байок Братів Гріммів 
Дві МОГИЛІ, огювід.іннм і СЯбірсЬХОгЬ'ЖИТТЯ, І. Короіевськиіо 
Дві староруські повісти про св. О. Николая, нагшс.іц д-р В. Щураѓ, 

л 3-ма Іяюстраціями 
Достойно єсть, збірка н Шевченкові роковини . . . . . . . . . . . 
Девять братів І десята сестра Галя, оповід. Марка Вовчка 
Де любов, там І Бог, оповідания ѓр. Л. ТОЛСТОЯ (перекл. Ю. Сірий) 
Дещо про гроші 
‚.Демократизм" Сталіна та його Комінтерну, М. Поюрецькнй ` -, і 
Дідова Казка, А. Полуботка 
Для домашнього огнища, повість І Франка 
Для Рідного Край, Лен Чсіітк. Відюиін Ювп.тейшіх Снаг я Америці 

у чснсті. Рідної Школи .5 -50 
Дон Кіхот b Манчі, Високодумний Рцішр (в 2-ох ѓомах) .. Sl.oo 
Дорош, Гаркуша П інші оповідай на. Олекса Стороженќо 5 Л'` 
Доля України, вірші, .'їм. Штогрнна . 5 .З') 
До світла, оповідання Івана Франка . 'S .15 
Думки, Тарас Шевченко . . S .̀ .'о 
Дяк, оповіданий Марка Ііовчка . ._ $ .20 
Гвстахій, повість і перших віків ХрНТСІЯНСПШ, Хрісюфа фиіі І11-.:і.и5 .30 
Іл(сїда. Твори І. Котляревською $ .4,") 
Сзуїтська преподобниця, Історичне огіовідоння, Ор. Дешшькою .5 .-'. 
Жах. ЗбЧрка оповідань Бандурінл ..$ .ЇЙ 
Життя 1 відносини на Радянській Україні. І. Герасимович s -```` 
Жителі Марса, Вол. Гершювнча ._.$ .10 
Життя, зарібки. організації і т. п. в Злучених Державах $ .15 
Жінка І її значіння в суспііьнім жипкі. — Сільський хірург (.̀ . і.ію-

страиії). - Смерть отамана. — Дурени — Дні нашої славн і 
недолі S 

Запорожці, калќа Івана Нсчхя-.'Іевшіькою $ 
Звідкіля походить Руснь. Теорія кельтського походжеиця Київської 

РўИСИ 3 Франції, з географічною картою. Ссріій Шс.іухіи $ 
Збірничок найкращих церковних пісень 
З Великих Днів, О. КобЧ̀ць 
Завдання нової школи, написав д-р Густов Вшекеи 
За вольности України, Яр. ВесоловськнЯ . . . $ .10 
Залісся, пииісті. Осипа Маковея, друге слоавлене аіідання, брош. .S1.0'1 

Замітки про сільське господарство. Вол. ! Пќольської и $ .̂ ."J 
Записна книжка, оповідання В. Виппнченка _ $.10 
За рідний край, оповідання з часів Хмсльннччіпін. II. Бурлаки $ .30 
УВАГА! Повиті книжки продаємо по цінах тут поданих — 

без опусту. , 
Замовлення разом а валежнтістю слати до: ' 

Svoboda 
мені через ‚Міжнародній Чер-
ВОННЛ Хрест у Женеві на ад- і президентом на основі осоОлн-, 

81-83 Grand Street, (P. О. Box 346) Jersey Сіђѓ З, N. J. 
З Канади треба платити тільки америкаською валютою. 

І Ш І і Г І ' ' ^ У Г м ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ж ' ' т " г ч г г у " я т т т т ^ ' г Гіі 
ресу Укр. К-гу в Реґенсбурзі. junx прав на час війни, наданих .., 

... ` . '_ ' : -_ . . . _ ,. - ' . . - ' . _. ^ 
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Праця для жінок і м р й н WANT Ш 
Сім—Љті М М Г ^ т п і 8-ЯВ8І 

by WOOlW COWAN 
ІІРР5ЯС 

ПОТРІБНО МУЖЧИН 

РОБІТНИК№ Д О ФАВНДРИ 
МОЛДЄРІВ 

ОПЕРЕЯТОРІВ МАШИНАМИ 
ТАКОЖ ПОМІЧНИКІВ 

Постійна праця — 48 годин 
ДОБРА ПЛАТНЯ — ОВЕРТАИМ 

Час і Ьі за понад 40 годин 
BURN-HAM BOILER CORP. 

70t Spring St. 
ELIZABETH, N. J. 

Route 28, близько North Ave. 

ПОТРІБНО ЖЕНЩИН 

ПОТРІБНО ЖЕНШИН 

Оперейторок 
а досвідом 

на жіночих пасках 
L'. S. Belt Co., 264 W. 40th St. N.Y. 

Д І В Ч А Т 
Кільки годимт робота 
від 4. полол. до 1 вночі 

38 годин тижнево 
ТАКОЖ ДІВЧАТ 

до цілоденної роботи в день 
48 годин тижневії 

Н. A. WILSON CO. 
97 Chc.tnut Su Newark. N. J. I'lNKERS. досвідчсшіх на Wllcox fie j 

Gibbs машинах. White Kinja A Ad- i ._ , r t . n 4 i - , r . с п и л и п с о с и п г и ! 
т.псс Import Co., 15 E. 30 St.. N.V.C. (K5 Щ ЙТВ ЬОНДИ ПЕРЬМОП11 

Танок ішря підчас наиоіл ьіпоі 
катастрофи світа 

в комедії навіть тоді, коли сер-
це крається з болю. 

У той час, коли з Ходинсько-
го Поля збирали столрчені 
трупи, недалеко, у рясно осві-
чени.ч салях ДОСТОЙНІ ГОСТІ без;-
журно гуляли. 

Осьтак виглядала коронація 
останнього царя Росії. У крові 
почалося і v крові скінчилося. 

Останній цар Росії. Мико-
ла II., вступив на престіл у 1894 
p., проте його коронація від-
булася в Москві щойно два 
роки пізніше, 13. травня 1896 
і̀ , по старому календарі. 

Найближчі дорадники на-
мовляли царя вибрати інший 
рсчинець для такого велича-
вого свята, бо тринацятка мо-
г.іа би виявитння для нього 
нещаслива, одначе цар сміявся 
з цього забобону. 

Щож - казав Микола, 
хай і тринацятка, але зате ві-
второк, а він. кажуть, щасли-
вий день у тижні. Отже одно-
го дня щастя й нещастя; зна-
чить: на двоє баба ворожила. 

Як знаєте, то та тринацятка 
була для царя справді дуже 
нещаслива, бож його паяуван-
ня перервали у 1918 р. ви'стрі-
ли большевицьких мавзерів. 
Іича ворожба сповнилася до-

там роздавати дарунки, що 
складалися з одного фунта бі-
лого хліба, барвистої хустки 
на голову, пів фунта ковбаси, 
лакомиики та чаші з царськи-І 
ми ініціялами. Тоді приладже-, відної проворности, 
по 40 тисяч таких пачок, бо дитися з юрбою. 
організатори надіянся велико 
ѓо збіговища селян. 

TNVESTMENT in War Bonds has helped -win the war and was no 
X sacrifice compared to P v c Ригщад. L. Smith's. The brave Central, 
S. C bd, who has been awarded the Medal of Honor posthumously, 
stood between two wounded sergeants and 80 advancing Germans 
with a lone Gar and rifle and tome dips. From s ahallow shell hole he 
lulled 10 of the enemy and littered the field with writhing wounded, 
in a hopeless stand before a machine gun bunt ended his fighting. 
Your investment in Victory Bonds will care for his Buddies who were 
wounded in the same battle. v. S. Trmuury Dt‡orim—і І 

як ooxo-''Н'ами, розлючених, мужиків, я-
I ких ніщо не здержувало від 

Раптом розійшлася вістка, j здобуття царської чаші і пів 
що не стане для всіх чарок.‚фунта ковбаси з колачем. Все 

Одначе в дійсности зїха.юся Ніхто не знав, хто перший ny-i.fe тривало всього иятнацять 
багато більше селянства. Вже ' с т и в серед маси таку жахливу; хвилин, одначе н того було до-
на тиждень перед коронацією v своїх наслідках вістку. За не-, волі, бо на смерть затоптали 
З усіх усюдів царської Росії, щду хвилину юрба перервала , на основі офіційного обчи-
днем і ніччю приїздили до Мо- посторонки, які загороджува- слення - 1.138 осіб, у дійсно-
скви окремі поїзди наванта- дц доступ до „площі забав", Стн число нещасних жертв бу-
жені цікавими, які хотіли по-іСТолочила поліцаїв і, нічим ужеідо більше, як три тисячі осіб! 
бачити незвичайне видовище, інесгримувана, рванула вперед. І Щойно у трагічному менті 
Селяни відбували далеку по-!Хто мав щастя, той дістався; стягнули козаків, які прогна-
дорож. стоячи по кільканацять на площу, інші попадали доі л н нагайками царських гостей, 
годин на стўилях поїзду. Цеж глибоко рова, вбиваючися на Важко уявити собі більш 
була неякабудь нагода поба-j місці. Та на тому не кінець, бо j трагічний контраст: з одного 
чити зблизька „батюшку- на-'властива катастрофа скоїлася!боку шумні паради, коронація, 
ря" та ще й дістати від нього і щойно на площі забав. Усі, які'з другого одна з найбільших 
нарунок. j перейшли через рів. кинулися - катастроф світа. 

День перед коронацією мі- вперед, домагаючись даруй-1 Найбільш цікаве закінчення 
колі скоро, бо того самого дня. і ністер царського` двора діставіків. Організатори нещасної ім-j тієї несамовитої події. Того 
День коронації царя Мико-Jвістку, що наплив селян що-`лрезн знову стрілили нову дур-,самого дня вечором мав відбу 
ли II був не тільки днем вели-1 раз більшає та що слід негай 
часої паради, але і днем вели-'по змобілізувати всі засоби о 

Т" ! ' ijffij—' 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. ПА. - Тон. ім. 

Івана Франка, від. 83. повідомляє 
своїх членів, що місячні збори віл-
будуться в суботу, 22. вересня, в іо-
дині 7. юечір, в домі Тов. У. А. Го-
рождн. 847 Н. Фреиклнн ул. При-
снмо членів приѓм н на ні збори, а 
довгу ючііх npocn.Mii вмрівнатіі свої 
вкладки. -- с. Чорномаі, секр. 

ІШЌЛЃО. IJU1. Звичайні збори 
Ьр. тн. О. НИКО.І.ІЯ. віл. 106. нідбу-
дуться в неділю. 2і. вересня, в гіі-
днні 12. вподуднс. зараз по Сл. Бо-
міЛ, в гали церковній при Оклей і 
Раяс ул. Просимо всіх членів і чле-
ннць конечно прийти на збори, бо 
маємо дуже важні справи, як сира-
ва Українськоѓї) Допомогового Ко-

мігету, допомога бідним українцямќ 
там за океанќом як№іііскоршс. щоб 
не дати їм гннутіі з голоду Й ходо-t 
дў. Також буде (ніравв продажі ти- j 
кстю на братський баль. Просимо і 
членів вписувати свої діти до У. Н.! 
Союзу. — Н. Поднев, яр.;`М. (Іо-( 
піль, кас; Г. Дацьків. секр. 

ДО вИНАИМЛЕННЯ 
'"- ч ѓ , ' .!.і .. . - ' - `і. 
St. Paul Place, 548 (N. Y. C.) 

До виндйму З і 4-кімнатні апарт. 
Без рефріджерейторів. 

КОЖНИЙ СВІДОМИЙ АМЕ- ; j 
РИКАНСЬКИИ 1 

ФІРМИ НІ ПРОДАЖ' І ѓя— 

ПОВИНЕН БУТИ ЧЛЕНОМ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ. 

IN YOUR SPARE TIME 
Why not roUx from routine duties 

and interest youricif in ' 

N E E D L E - P O I N T 
AND 

PETIT-POINT 

94-AKPOBA молочна фарма, добрий 
дім. U КОРОВ. З ТЕДЯТ. 1 БУГАЯ, 

DEPt 
КОНІ, великий ЗБІР, машинерія, 

близько DEPOSIT, N. Y. Ціна $7,580. 
НА СПЛАТИ 
120-ЛКРОВЛ знаменита молочна фар-
ма. прн головній дорозі, добрий не-
ліжнй дім. 22 дійні КОРОВИ. 2 ТЕ-
-ЧЯТ, 2 КОНІ, великий ЗБІР, мапш-
нерія. близько ROSCOE, N. Y. Ціна 
$12,000. - СПЛАТИ. 
184-АКРОВА знаменита молочна фар-
м.і. добрий 11-кімнатний дім, усі мі-
стові уліпщення, 2 великі барві, silo. 
велике озеро припирає до фармп, 
ідеальне для плавби лодкамн і лов-
лсння риб (також добра на BOARD-

W. Ь.т. fa .tock new . book jNG HOUSE) - 2 2 Дійних КОРОП. 
Uliutrmtfar in colors very beautiful і 6 МОЛОДИХ „СТАЌ'. 2 добрі КОНІ, 
dcaigns with full inatructiont. і КУРИ. ВЄЛНКНЙ ЗБІР. М.ІІШІНСПІІІ. 

Price i i o o j близько МІСТЕЧКА на Macadam Roati. 
' ід)же добра земляш близько STAM-Send your оѓсЃеѓ together with re-

mittancc tot . 

"AVOBODA" 
P. O. BOX 346, JERSEY CITY, N. J. 

тснської катастрофи, підчас я-
кої втратило життя кілька ти-
сяч осіб. 

У-великому, старому москов-

бережности, щоб не допустити 
до катастрофи. Міністер звер-
нувся негайно до влади, дома-
гаючись, ідоб визцачити окре-

Одначе сьќому соборі горіло кілька і мі військові відділи, 
тисяч'свічок, в їх крижаному військо не погодилося на те, 
блиску мерехтіли золотом та'вважаючи свою участь у ха-
каметямн висаджувані бані т.гРактері сторожів образою 
творили для багатотисячної Царя- Х а й- — мовляв. — нарід 
юрби небуденне видовище. На'бавиться без перепон!" Надрўѓ 
тому тлі мінився дорогий о д я г г и " ^ е н ь . 13- травня 1896 p., в 
вибагливих жінок та однострої 
різних послів і дипльоматів. 
На окремому, вибитому баг-
ряним оксамитом підвищенні 
стояли два золочені престоли. 
Усе те творило прегарну снм-
фонію світла, кольорів і ба-
гатства, яким могла почвани-
тись тільки стара, зарозуміла 
передвоєнна Росія. 

Новий цар бажав у тому дні 
виявити свої почування 
простолюддя й̀  тому вирішив. 

год. 10. ранком мали створити 
‚.веселе містечко", ВІД якого 
юрбу відділював глибокий на 
50 м. рів. Кожний, хто пере-
ходив містком на ‚.площу за' 
бав", мав дістати дарунок. Та 
як вдержати владі непрогляд-
ну юрбу, що не слухає ніяких 
приказів, і вказівок? Хто був 
би ждав терпеливо на свою 
чергу, щоб відтак може виста-Ц 

до 'витися на кпини сусідів, якби, 

ницю, бо кинули між маси ітися величавий баль, що його 
кілька пачок. У задних рядах улаштував французький посол 
зчинився переполох, бо безлічіў Москві з нагоди коронації, 
розшалілих селян побоювало-jHe зважаючи на вражіння, яке 
ся. що для них не стане дарун- викликала несамовита ката-
ків. Почалося немилосерне топ-)строфа, не ќдалося відложити 
тання по тих, що лопадали. балю. Навіт}ь Л '̂кТТ?Пг"̂ гуЧНИ 
Старці, жінки й діти падали па'томў балі з дружиною, 
землю і їх притолочували ве-І — ЗДож— говорив цар — 
дикі селянські чоботища. Зой-1 володар мусить бути теж до-
ки ранених мішалися з внгу-'брим актором, який виступає 

Фарми на Продаж! Фармн на Продаж! 

так через спізнення не дістатиѓ 
., -1:, : ї ; , 1ЧНІ І дарунку ? Адже заздалегідь го-

дюди можуть забавлятися то- ворили, що не стане для всіх 
ѓо дня, але таниі й забави по- дарунків. 
винні бути доступні для всіх Люди не спали цілу ніч, ко-
без ВИНЯТКУ. От'же ўладжено лиж стало світати, юрба стоя-
забаву на велику міру, йдучи N надглибоким ровом; Ѓі лед-
слідом. Бориса Ѓодунова. цар і ви стримувала горстка полща-
Микола забажав роздати пода-j", я ^ хоч і робили все, що 
рункИ селянам, яких стягали І могли, проте не могли вдер-^ 
на аабаву з найдальших частин!жати "ихи мас. Перші рядиі 

І наближались до греблі. Не по-( 
j могли ніякі прнкази ні погро-
ізи. Очевидно вина того всьо-

На великому Ходинськомуіго, що трапилося спада^та на. 
Полі ўладили щось у роді Лю- і плечі російської влади, яка ні-1 
напарќу. Цар і цариця мали! коли не вміла виявити відпо-

держави. 
Веселе містечко. 

ФАРМИ 
ЧОМУ ВИ НЕ МАЄТЕ НАБУТИ ФАРМУ АБО ІНШУ 

БИЗНЕСОВУ ПОСІЛІСТЬ 
Я є довгі літа в тім інтересі, маю великий вибір різних 

фарм і бизнесових посілостей в містечках 
- і при гостинцях. 

Хто при моїй помочі купив фарму, або нішу посілість, 
той завсіди посвідчить, що був сумлінно обслужений і 
що моя поміч вийшла Йому на добро. 
Безсторонно можу Вам порадити набути кілька оказових 

посілостей. 
32-АКРОВА КУРЯЧА ФАРМА— мсшкальніій дім. електрика, курники 
на 2.000 курей, піші забудовашія, трактор, гроќ. Ціна $4,800. 
16 АКРІВ, УМЕБЛЬОВАНЕ БОНҐАЛО—гарадж і інші будинки, ово-
чеві дерева, знаряддя. Ціна $2.700—услівя згідно з умовою. 
10.АКРОВА ФАРМА В МІСТЕЧКУ—7-кімиаіннй дім з уліпшсннями, 
фармерські забудування. Ціна $5.500—услівя згдіно з.умовою. 
25-АКРОВА ФАРМА, дім на 9 кімнат, інші фармерські забудування. 
близько містечка'і озера. 38 миль від Ню РІорку. Ціна $5.900— 
услівя згідно з умовою. 

Обслугуємо 2-ма автомобілями, голосіться до: 

JOSEPH BEKARC1AK 
112 EAST 7th STREET. NEW V0RK CITY 

Напроти польського костел a. 

ШКІЛЬНІ книжки 
КУПІТЬ їй ПОТРІБНІ КНИЖКИ! 

Не досить післати дитину до школи. Треба їй 
ще дати книжки, без котрих вона не може навчитися 
читати, а потім книжки, щоби заохотили п читати. 

Ось Вам вибір таких книжок для дітей: 
ПЕРША КНИЖЕЧКА (Буквар) М. Матвійчука _ 50 ц. 
ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанки для 2. кляси) М. 

Матвійчука 55 ц. 
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (читанка для 4. кляси) 

М. Матвійчука 75 ц. 
ШКІЛЬНИЙ СГЇІВАНИК у двох частих. Зладив 

Ф. Колесса ' „‚riyf,? 75 ц. 
ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ, написав Степан Руд-

ницький для народних шкіл 60 ц. 
МАТЕМАТИКА, їв. Андрушенка, практичні пора-

ди з аритметикн та геометрії, опр. 50 ц. 
ПРИГОДИ РОМКА БОМКА, Я. Вільшенка. Весе-

лі вірші з малюнками для добрих дітей. ЗО .ц. 
МАЛА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, L Крипякевича Т5 ц. 
МАЛИЙ КАТЕХИЗМ христіявсько`катодицької 

'PWIHJ ІУЛиЖЯИ 'о. ЇШТуЖШ{іГїГ^Ї^_ІІ'`351ї.— 
ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ В 

біблійних оповіданнях для дітей, о. С. Бі-
ленький 1 50 ц. 

Д Л Я У Ч И Т Е Л І В : 
МЕТОДИКА правописних і словесних вправ з 

додатками: диктати, зразки говірок І спис 
висловів. Практичний підручник для вчите-
лів і кандидатів учительського знання. Зла-
див д-р Ќость Кисілевський .__„ 65 ц. 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до навчання пер-
ших початків українського письма. Зладив 
М. Матвіячук 75 ц. 

Замовлення слати: 

"SVOBODA" 
81-83 UKAND ST., (P. О. Box 3-16) JERSEY CITY З, N. J. 

FORD. N. Y. Ціна 4ІІДЮ0.--СІІПАТІІ. 
M.it.Mo на продаж багато інших 

ФАРМ і ІАЗОЛШОВИК СТАЦІП. як 
ТІІКОЖ БОРДІНҐ ГАВЗІВ. 

W. S 2 А С Н А С Z 
65-06 Grind Ave.. Ma.peth. L.I.. N.Y. 

Пишіть по англійськії. 

І ШУКАЮТЬ ОСІБ 
(КУЛЬТА ОЛЬГА ІВАНІВНА, одруже-
I на з Рудснком Грицьком Степановн-
I чеи, пошу-ќvќ своїх братів. ЯНОВН-
, СКИХ — ТИМИША й АНДРІЯНА 
ДМИТРОВИЧА, котрі виїхали з села 

j Станіслава в 1920 році до Америки 
і і до 1929 року 'мешкали в Ию Ріор-
Іку. Писати на адресу; 
І КУЛЬТА ОЛЬГА ІВАНІВНА 

103 Mittclhnuibcrgcn St гал 
Cranenbourg, Strjubourg 

(Вм-Rbin) 

НИЖЧІ ЦІНИ 
Ми можемо дати значно нижчі ціни, 

бо ми знизили значно свої сподівані ви-
датки. 

Наше заведення є цілковито викінче-
не, але цього не зроблено для хвальби 
із жахливими коштами удержання. Тут 
ви защадіть гроші —'розумноќ ' Ші 

5reraENiJfevviJsiAK A S O N 
FUNERAL DIRECTORS Џ 

77 Мол-Ь St., Jerwiy City 34 Є. 25tb S t , Ь у м а . 

Phone: 
BErgen 4-598Ї ' 

PhOQe: 
BAVOBH. 3-OHO 

ДАРОМ 
ВИШЛЕМО КОЖНОМУ ЗРАЗОК 

(SAMPLE) 
КАРПАТСЬКОГО ЧАЮ 

з найліпшого гірського зілля, на 
недомагання жодудка. печінки І 
нирок. Велика пачка коштўе SO#. 
Ш ГРУДНЕ ЗІЛЛЯ природне 
средство прнпоручають тим, шо 
терплять на впертий кашель, біль 
горла і задуху. Пачка коштує ЗО‡. 
Џ ЗІЛЛЯ НА БОЛЮЧІ НОГИ. 
Дуже помічне. Як йоіо уживати, 
надруковано на баќсі Велика оач-
ка У}‡. ' 
% МІШАНІ КОРІННЯ, на не-
стравність, брак апетиту, корчі 
Добре також на запах до горілкм. 
Пачка 50‡. 

Маємо всякі лічничі зілля, ли-
стя. цвіт, кору, ятодн, доріши, 
ладан, жігвнцю І т. д. 
Замовлення посилайте на адресѓ: 

UKRAINIAN BAZAAR 
І?О Є. 4th St.. New York. N. V. 

УКРАЇНСЬКІ іТОГРЕБНИКК 
Обслуга щира І чесна 

Ml 5PRINCFIELD AVENUB, 
соѓмѓ Ндґі-иов Пшет 

І R V І N G Т О N, N. J. 
РЬопвІ ЕЗмж 3-9090 ' 

і 

І 

НЕ ВНДШЙТЕ ШГ1Т0 
Завжди ЩАДПЬ дещо 
з вашого обезпечення. 

Ми ўладжўено 
Красний 
ПОХОРОН 

У випадку смутку в родині кличте: 

Ш MORTUARIES, INC. 

Н за .,.. І д Џ , 

S. KANAI КАШ, Ргеа. 
433 STATE STREET 

PERTH AMBOY, N. J. 
РЬопе PE 4^4646 . 

E. H. VREELAND, Mgr. 
86 ELIZABETH AVENUE, 

NEWARK, N. X 
Phono Bigclow 3-6762 

^k ТАРЗАН, ч. 1247. Незастрашений. 

WHfilN PR.8RAKEUS LEPT TO РЯБИМ№ 
THE MEDiaNE.OeCiA SAJD.̂ VOO MU5T 
ESCAPE, rVrTHER WILL KJUVOU." 

"I SHAU REMWN'.'TAtGAN ANSWѓѓ-?ЕО, UN-
TIL I AM SURE ; HAVE MNE A U . і ww FaR,vou: 

‚.Осьтут 
Тарзан. „Звари його і будеш 
мати протилік на отруту". 

NOW THE SLOW-W0RKJN6 POISON 
WAS TAKING EFFECT. PEOA'S ВСОУ 

WAS RACKS? WITH PNH. 

Та отрхта вже почала иово-
ли ділати. Тіло Десіі вилося з 
болю. 

- ^ -̂  --, . е ' х `ш 
mitrt iqmdieai#. іг..̀  

Коли д-р Брекевз відійшов, 
щоб приготовити лік. Десія 
сказала: „Ти мусиш утікати, 
бо батько тебе вбе!" 

„Я остануся так довго тут" 
— сказав Тарзан „поки не 
переконаюся, що я зробив для 
тебе все, що в моїх силах". 

ІВАН Б Ш К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ' ! 

заряджуе погребами по С1СП 
ціні так низькій як ... .. ФіиІІ 

РЄСЙУГА НАПКРАЦДА. 

J O H N B U N K O 
Uceiucd UnderUker Sc Embalmer 

437 E. 5th ST., NEW YORK CITY. 
Rlgnlfied funerals as low as $150 

Telephone: GRamercy 7-7861 

УКРЛГНСЬКИП ПОГРЕБНЙК4' 

Здннмаесь похоронами 
В BRONX. BROOKLYN, NEW 

. уряк І ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7lh STREET, 

N E W Y O R K , N. T . t 
TpL: QRcWd ,4^2668 

t 
BRANCH OFFICE ft CHAPELs 

7 0 7 Proapect Avenao, 
(oor. E. 155 S t ) 

В R О N X , N. T. 
Tel.: MElrow Б-Є577 

' .^ '--‚^J'::------'-':-- -—j,-'' ilZ^U.--- "г:̀ :::_:.;.-.: "!--;лУ^;І^; 


